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ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - รีคอฟ (RECOFTC)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นองค์กร
ที่มีลักษณะเฉพาะและมีความส�าคัญในแวดวงของงานด้านวนศาสตร์ชุมชนและยังเป็นองค์กร
ความร่วมมือในระดับประเทศที่ไม่แสวงหาผลก�าไร เป็นองค์กรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการเสริม
สร้างศักยภาพด้านวนศาสตร์ชุมชนและการพัฒนาการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน รีคอฟด�าเนิน
งานโดยความร่วมมอืกบัเครอืข่ายยทุธศาสตร์และภาคพีนัธมติรซึง่รวมถงึ ภาครฐั องค์กรพฒันา
เอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสถาบันวิจัยและสถาบันการ
ศึกษาทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยประสบการณ์ในระดับนานาชาติที่มา
กกว่า 20 ปี ภายใต้แนวทางทีห่ลากหลายในการเสรมิสร้างศกัยภาพทีค่รอบคลมุถงึการวเิคราะห์
และศึกษาวิจัย การสร้างพื้นที่สาธิต และจัดท�าเอกสารด้านการฝึกอบรม โดยเป็นองค์กรที่ร่วม
สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหางานเพื่อคนกับป่า บนหลักการในสิทธิท่ีเข้มแข็ง, มีธรรมาภิบาล 
และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

กรอบงานในการทำางาน
• คน ป่าไม้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
• การขยายงานป่าชมุชนและการจดัการป่าอย่างยัง่ยนื
• ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตท้องถิ่น
• การลดปัญหาความขัดแย้งด้านป่าไม้

วิสัยทัศน์
ชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันในการจัดการภูมินิเวศป่าไม้
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

ภารกิจ
เสรมิสร้างศกัยภาพความสามารถในทกุระดบั
เพื่อหนุนช่วยและสนับสนุนคนในภูมิภาค
เอเชียแปซฟิิกในการพฒันาป่าชมุชนและการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้เพือ่ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ-สงัคมและสิง่แวดล้อม ที่เหมาะสม

เราทำางานที่ไหนบ้าง
ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีแผน
งานระดับประเทศ ใน 5 ประเทศ คือ 
• ประเทศไทย • ประเทศกัมพูชา 
• ประเทศเวียดนาม • ประเทศอินโดนีเซีย
• ประเทศพม่า
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ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพือ่คนกบัป่า-ประเทศไทย หรอื รคีอฟ-ประเทศไทย (RECOFTC-Thailand) 
ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2536 จากโครงการที่มีการท�างานในพื้นที่และเน้นงานวิจัยเป็น
หลัก ภายใต้การด�าเนนิงานของศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพือ่คนกบัป่า (RECOFTC) โดยมเีป้าหมาย
เพือ่สนบัสนนุให้เกดิการพฒันาองค์ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์กบัการขบัเคลือ่นงานด้านป่ากบัชมุชน
ท้ังในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย โดยด�าเนินงานในประเด็นคนกับป่า ภายใต้ความ
เปลีย่นแปลงทางสภาพภูมอิากาศ การเสรมิสร้างศกัยภาพความเข้มแขง็ให้องค์กรชมุชน ผูจ้ดัการ
ป่า และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชน ให้สามารถจัดการ
ทรัพยากร ดิน น�้า ป่า ในพื้นที่ที่ชุมชนดูแลจัดการได้อย่างยั่งยืน และการส่งเสริมและสนับสนุน
เครอืข่ายป่าชมุชน – ประเทศไทย เพือ่การขยายแนวคดิป่าชมุชนและการจดัการป่าอย่างยัง่ยนืผ่าน
กระบวนการ วจิยัเชงิปฏบิตักิาร การฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ การจดัเวทปีระชมุและสมัมนาระดบั
ท้องถิน่และระดบัชาตร่ิวมกบัองค์กรและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ให้ความส�าคญักบัเยาวชน
ในฐานะทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายในการสร้าง ความยั่งยืนแก่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมในทุกๆ ระดับ โดยงานที่ผ่านมาคือการส่งเสริมผู้น�าสนับสนุนองค์กรชุมชน และเครือ
ข่ายเยาวชนเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของชุมชนที่ เ ก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายตามภูมิภาคต่างๆ

วิสัยทัศน์
ชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดการภูมินิเวศป่าไม้ท่ีมีความเป็น
ธรรมและเกิดความยั่งยืนทางระบบนิเวศ

เป้าหมาย
เกดิความมัน่คงของวถิชีวีติและระบบนเิวศส�าหรบัชมุชนท้องถิน่ในประเทศไทย โดยค�านงึถงึสทิธิ
ชมุชน วฒันธรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่น ในการจัดการภูมินิเวศป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐและระบบกฎหมาย

กรอบงานและกิจกรรม
•	 คนกับป่า	ภายใต้การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ: ให้ความส�าคัญต่อชมุชนและภาคป่า

ไม้ในการปรบั ตัวและการสร้างมาตราการการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
•	 เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,	องค์กรและผู้น�าชุมชน: ให้

สามารถจัดการทรัพยากร ดิน น�้า ป่า ในพื้นที่ที่ชุมชนดูแลได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
•	 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายป่าชุมชนในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ:	 เพื่อการ

ขยายแนวคิดป่าชุมชนรวมถึงการยกระดับเพื่อน�าไปสู่การข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ
สนับสนุนจัดการป่าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 



หมู่ที่ 6 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ชุมชนห้วยหินดำา

1. ประวัติชุมชน 
  ชมุชนหว้ยหนิด�าเปน็ชมุชนชาวไทยเชือ้สายกะเหรีย่งท่ีมปีระวติัศาสตรก์ารต้ังถิน่ฐาน

ชุมชนมาเป็นเวลามากกว่า 200 ปี โดยประวัติของชาวกะเหรี่ยงแถบภาคตะวันตกนี้เริ่มในช่วง

ทีม่กีารหนกีารรกุรานของชาวพมา่เขา้มาในประเทศไทยตัง้แตช่ว่งตน้กรงุรตันโกสนิทรแ์ละไดร้บั

อนญุาตจากพระมหากษตัรยิข์องไทยสมยันัน้ใหส้ามารถอาศยัอยูใ่นประเทศไทยได้ ชาวกะเหรีย่ง

จึงแยกย้ายไปอาศัยตามล�าน�้าส�าคัญๆ กระจายอยู่ในหลายจังหวัดของภาคตะวันตก ต้ังแต่

จังหวัดตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบุรี ชาวบ้านห้วยหินด�าเป็นหนึ่งในกลุ่ม

ชาวกะเหรีย่งทีอ่พยพมาอาศยัตามล�าน�า้ตะเพนิ ซึง่ชาวกะเหรีย่งจะเรยีกตัวเองวา่ เผล่อว มคีวาม

หมาย คือความบริสุทธิ์ แต่ในภาษาที่ใช้เรียกทั่วไป คือ กะเหรี่ยงโปว์ กลุ่มชาติพันธุ์ย่อยคนละ

กลุ่มกับกะเหรี่ยงสะกอหรือปกากะญอที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือ

 ตัง้แตช่มุชนตัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีบ่รเิวณนีไ้ดด้�ารงวถิชีวีติแบบพึง่พงิธรรมชาตมิวีฒันธรรม

และจารตีประเพณเีปน็เสมอืนบรรทดัฐานในการด�าเนนิชวีติ มรีะบบการเกษตรแบบตดัฟนัแลว้

เผาหรือไร่หมุนเวียน เพื่อปลูกข้าวและพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน จนกระท่ังช่วงปี พ.ศ.2517 

รัฐได้เปิดให้มีการสัมปทานไม้ในพื้นที่บริเวณนี้ การสัมปทานท�าให้ไม้ใหญ่ที่เคยมีหายไปแทบ

จะทัง้หมดและยงัสง่ผลใหล้�าหว้ยเหอืดแหง้ลง นอกจากนีเ้มือ่พืน้ทีถ่กูเปดิจงึท�าใหช้าวบา้นจาก
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บ้านห้วยหินดำา

พืน้ราบรวมไปถงึลกูจา้งสมัปทาน ซึง่มาจากทีต่า่งๆเข้าจบัจองและบกุเบกิพืน้ทีเ่พือ่ท�าการเกษตร

อย่างกว้างขวาง ก่อนการสัมปทาน(พ.ศ.2530) ชุมชนสูญเสียที่ดินเป็นบริเวณกว่า 10,000 ไร่ 

ใหก้บัผูร้บัเหมาสมัปทานเพือ่การปลกูสรา้งสวนปา่ เปน็เหตใุหช้าวบา้นหว้ยหนิด�า และอกีหลาย

ชุมชนข้างเคียงต้องโยกย้ายพื้นที่ท�ากิน

 ต่อมาชุมชนรวมตัวกันเพื่อดูแลให้ป่าฟื้นคืนสภาพ (ตั้งแต่พ.ศ.2537) ในขณะเดียวกันก็

ตอ้งเผชญิกบันโยบายการประกาศพืน้ทีอ่นรุกัษ ์ซ่ึงผนวกเอาทีท่�ากนิซึง่เปน็ไรห่มมุนเวยีนเขา้ไป

ในเขตอุทยานด้วย และแม้ว่าหลายฝ่ายจะพยายามสร้างเวทีเพื่อพูดคุยแนวทางการแก้ปัญหา 

แตย่งัคงเปน็ประเดน็ทีไ่มม่คี�าตอบชดัเจนจนถงึปจัจุบนั อยา่งไรกด็ปีา่ทีช่มุชนจดัการมาเปน็เวลา

กว่า 10 ปี ได้ฟื้นสภาพขึ้นอย่างมาก ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจแก่คนในชุมชน แนวทางต่อไป

ของชมุชนคอืการสรา้งการเรยีนรูแ้กเ่ยาวชน และสรา้งคนท�างานรุน่ใหม่ๆ ใหเ้ขา้มาแทนทีค่นรุน่

เก่าภายใต้รูปแบบการจัดการที่ยังคงเชื่อมโยงกับฐานทางวัฒนธรรมที่มีมาแต่อดีต

2. ลักษณะทางกายภาพ
 บ้านห้วยหินด�าตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต�าบลวังยาว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อมีคน

อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ชุมชนมากขึ้น ชุมชนจึงมี 3 กลุ่มบ้านย่อย คือ กลุ่มบ้านห้วยหินด�า ซึ่ง

เป็นชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิม กลุ่มบ้านห้วยขนุนและกลุ่มบ้านห้วยม่องแป ซึ่งเป็นชาวบ้านท่ีอพยพ

มาจับจองพื้นที่ในภายหลัง และในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มบ้านห้วยม่องแปถูกแบ่งเป็นหมู่บ้านใหม่

หมู่ที่ 9 

 ลกัษณะทางกายภาพของชมุชนเปน็พืน้ทีเ่ขา มทีีร่าบนอ้ย ตวัหมูบ่า้นตัง้อยูใ่นแอง่ทีร่าบ

ระหว่างหุบเขา มีล�าห้วย”ที่คองทา” หรือ ห้วยต้นกุ่มซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าล�าห้วยหินด�าไหลผ่าน 

หว้ยหลกัอืน่ๆ ไดแ้ก ่หว้ยขนนุหว้ยโปง่ และหว้ยแหง้ หว้ยทัง้สีส่ายไหลลงหว้ยตะเพนิ ล�าน�า้สาขา

ที่ส�าคัญของลุ่มน�้าแม่กลอง พื้นที่ส่วนหนึ่งของชุมชนอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติเขาองค์พระ-เขาพุ

ระก�า-เขาห้วยพลู อีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ท�าไร่หมุนเวียน ประมาณ 1,200 ไร่อยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ประกาศอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2541 

 สภาพปา่สว่นใหญเ่ปน็ปา่เบญจพรรณสลบักบัปา่ดบิแลง้ พืน้ทีป่า่สว่นนีย้งัเปน็สว่นหนึง่

ของผืนป่าตะวันตก ผืนป่าซ่ึงมีพื้นที่ต่อเนื่องกันมากที่สุดในประเทศไทย อาณาเขตติดต่อบ้าน

ห้วยหินด�ามีดังต่อไปนี้

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ บ้านกล้วย หมู่ท่ี 1 ต�าบลวังยาว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านวังยาว หมู่ท่ี 3 ต�าบลวังยาว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านห้วยม่องแป หมู่ที่ 9 ต�าบลวังยาว อ�าเภอด่านช้าง 

  จังหวัดสุพรรณบุรี
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 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อ�าเภอศรีสวัสดิ์ 

  จังหวัดกาญจนบุรี

3. ลักษณะทางเศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรม
 3.1 ประชากร กลุ่มฐานะ และอาชีพ
 ปัจจุบันชุมชนมีจ�านวน 126 ครัวเรือน มีประชากรรวม 566 คน แยกเป็นกลุ่มบ้านห้วย

หินด�า ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิม จ�านวน 50 ครัวเรือน มีประชากรรวม 209 คน และกลุ่มบ้าน

ห้วยขนุนซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง จ�านวน 76 ครัวเรือน มีประชากรรวม 357 คน กลุ่มบ้านที่มีบทบาท

หลักในการจัดการทรัพยากร คือ กลุ่มบ้านของชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิม ประชากรบางส่วนยังคงท�า

ไรห่มนุเวยีนแบบยงัชพี มกีารปลกูข้าวไวก้นิทกุครวัเรอืน และท�าไรม่นัส�าปะหลงั ไรข่า้วโพด ปลกู

ผกั และท�าสวน นอกจากนีย้งัมกีารท�าเกษตรอนิทรยีป์ลกูมะละกอพนัธุฮ์อลแลนด์และพชืผักอนิ

ทรีย์อื่นๆ เพื่อเป็นรายได้

 3.2 แหล่งพลังงาน และ แหล่งนำ้าในชุมชน
 ทกุครวัเรอืนมไีฟฟา้ใช ้สว่นการท�าอาหารนัน้ยงัคงใชเ้ตาฟนืแบบสามเส้า โดยไมฟ้นืท่ีใช้

จะน�ามาจากไร ่ส�าหรบัน�า้เพือ่การเกษตรนัน้ไดจ้ากระบบน�า้ประปาภเูขาและน�า้ประปาหมูบ่า้น 

ส่วนน�้า ดื่มนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงนิยมบริโภคน�้าฝน 
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 3.3 การใช้ประโยชน์และการถือครองที่ดิน
 พื้นที่ชุมชนแบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยบริเวณห้วยหินด�าและห้วยขนุน พื้นที่ไร่ถาวร ซึ่งมี

เอกสารสิทธิ์เป็นสปก. 4-01 จ�านวน 250 ไร่ และมีชาวบ้านที่ไม่มีพื้นที่ไร่ถาวร ต้องอาศัยท�ากิน

เฉพาะในพืน้ทีผ่อ่นปรน คดิเปน็รอ้ยละ 30 ของจ�านวนครวัเรอืนในพืน้ทีก่ลุม่บา้นหว้ยหนิด�า และ

พื้นที่ไร่หมุนเวียน จ�านวน 1,200 ไร่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตยซึ่งได้มีข้อตกลงให้เป็นพื้นที่

ผ่อนปรนชาวบ้านสามารถท�าไร่หมุนเวียนเพื่อการยังชีพได้ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อ

ตกลงที่ท�าไว้ร่วมกัน

 นอกจากนี้ชุมชนได้แบ่งพื้นที่ป่าเพื่อการจัดการออกเป็น 3 พื้นที่หลัก คือ ป่าเพื่อการ

อนุรักษ์ (รวมพื้นที่ที่คี่, ที่คี่ขวาจุ และฉื่อลองอองเข่ออง) มีพื้นที่ 10,800 ไร่ และป่าใช้สอย (ฉื่อ

ลองไชเซ๊ยไชวา้) มพีืน้ที ่1,800 ไร ่และพืน้ทีเ่พือ่ท�าไรห่มนุเวยีน (ฉือ่ลองหมา่ออง) มพีืน้ทีป่ระมาณ 

1,200 ไร่ โดยพื้นที่ท�าไร่หมุนเวียนจะมีระบบกรรมสิทธิ์เป็นแบบกรรมสิทธิ์ร่วมไม่ได้จ�าแนกเป็น

พื้นที่ของใครคนใดคนหนึ่ง

 3.4 รายได้และรายจ่ายครัวเรือน 
 ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 20,000 - 50,000 บาทต่อปี และมีรายได้จากการเก็บ

หาหน่อไม้โดยเฉลี่ย 3,000 - 4,000 บาทต่อปี ส่วนรายจ่ายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นค่าต้นทุนในการ

ท�าการเกษตรโดยเฉลี่ยแต่ละครัวเรือนไม่ต่�ากว่า 10,000 บาท 
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 3.5 การออมและภาวะหนี้สิน
 ชาวบา้นสว่นใหญม่หีนีส้นิเฉลีย่ 30,000 บาทตอ่ครวัเรอืน เน่ืองจากต้นทุนในการท�าการ

เกษตรสูง บางปีผลผลิตได้น้อยและราคาตกต่�าท�าให้มีหนี้สินสะสม และส่วนใหญ่มักกู้ยืมจาก

หลาย แหล่งโดยน�าเงินที่กู้ยืมมาหมุนใช้หนี้

 3.6 กลุ่มองค์กรที่สำาคัญในชุมชน
 • คณะกรรมการปา่ชมุชน กรรมการชุดปจัจบุนั (เลอืกตัง้ป ีพ.ศ.2554) มคีณะกรรมการ 

15 คน มีวาระ 5 ปี ประกอบด้วยประธาน 1 คน รองประธาน 2 คน เลขานุการ 2 คน เหรัญญิก 

2 คน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 4 คน และคณะกรรมการ 4 คน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการประสาน

งานทัง้ภายในและภายนอก รวมไปถงึการประชาสมัพนัธข์อ้มลู และสรา้งจติส�านึกในการจดัการ

แก่คนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 • กลุ่มสตรีทอผ้า ย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหินด�า เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2542 ปัจจุบันมี

สมาชิก 20 คน ซึ่งชุมชนชาวกะเหรี่ยงจะทอผ้าไว้ใช้เองอยู่แล้วเมื่อมีนักพัฒนาเอกชนเข้ามาส่ง

เสริมการทอผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติ จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 500 – 1,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ก�าไรที่ได้ร้อยละ 

10 จะถูกหักเข้ากองทุนป่าชุมชนอีกด้วย 

 • กลุ่มเยาวชนบ้านห้วยหินด�า เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มลูกหลานคนในชุมชนโดย

การชักชวนของแม่ๆ กลุ่มสตรีทอผ้าที่อยากให้เด็กๆ ได้มาเรียนรู้การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ การ

เรียนรู้แหล่งวัตถุดิบที่มาของสีย้อมผ้าซึ่งก็มาจากป่าชุมชนที่ทุกคนช่วยกันดูแลรักษา นอกจาก

นี้กลุ่มเยาวชนบ้านห้วยหินด�ายังป็นก�าลังส�าคัญในการสืบสานวัฒนธรรมอย่างการร�าตง และ

ช่วยสื่อสารงานป่าชุมชนด้วยบทเพลงภายใต้การรวมกลุ่มของเครือข่ายเยาวชนทอฝัน และมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลจัดการป่าของชุมชน 

 3.7 ประเพณีวัฒนธรรมที่สำาคัญของชุมชนท้องถิ่น
 ประเพณีของชาวกะเหร่ียงจะบ่งบอกถึงความเคารพและความผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับ

ฐานทรัพยากรรอบชุมชน ประเพณีส�าคัญๆ เช่น ประเพณีการท�าสะพาน-ค�า้ต้นไทร ท่ียังถือปฏิบัติ

กันอยู่ทุกเดือน 6 ประเพณีการท�าบุญข้าวใหม่ หรือการบูชาแม่โพสพในเดือน 3 นอกจากน้ียังมี

ค�าสอนและความเช่ือท่ีถ่ายทอดต่อๆ กันมาเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากป่ารวมไปถึง

การท�าไร่ เช่น การไม่ตัดไม้และท�าไร่บริเวณตาน�า้หรือบริเวณสบห้วย เพราะมีความเช่ือว่าบริเวณ

น้ีผีดุ การไม่ล่าสัตว์บางชนิด เช่น นกเงือก สมเสร็จ เพราะจะประสบกับความโชคร้าย เป็นต้น
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ก่อน	พ.ศ.2517	
• ประเพณีและความเช่ือดั้งเดิมเป็นกลไกให้เกิดการด�ารงชีวิตอย่างเกื้อกูลกับป่าและ

ก�าหนดการมีการใช้ประโยชน์จากป่าในปริมาณที่เหมาะสม
พ.ศ.	2517-2532	
• รฐัใหส้มัปทานท�าปา่ไมโ้ดยรอบพืน้ทีเ่มือ่ไมใ้หญถ่กูตดัออกเกอืบทัง้หมด สง่ผลตอ่สภาพ

อากาศน�้าในล�าห้วยแห้งและผลผลิตจากการเกษตรเสียหาย
• ผู้รับเหมาสัมปทานกว้านซ้ือท่ีดินเพ่ือปลูกสร้างสวนป่า คนส่วนใหญ่ในชุมชนต้องสูญเสีย

พ้ืนท่ีท�ากินเดิม
พ.ศ.	2532	
• สัมปทานถูกยกเลิก แต่ป่ายังถูกบุกรุกเพิ่มจากการอพยพและจับจองพื้นท่ีของชาวบ้าน

พื้นราบรวมทั้งการลักลอบตัดไม้และตอไม้ขายในและนอกพื้นที่
พ.ศ.	2535	
• เจ้าหน้าที่จากโครงการระบบนิเวศเกษตรฯ เข้ามาช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้ แก่แกนน�า

ชุมชนโดยพาไปดูงานเรื่องป่าชุมชนที่จังหวัดน่านและแกนน�ากลับมาหารือภายในชุมชน
พ.ศ.	2537-2540	
• เกิดมติชุมชนในการก�าหนดแนวเขตป่าที่จะจัดการเลือกต้ังคณะกรรมการป่าและกฎ

ระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่า ซ่ึงรวมการห้ามขายที่ดินแก่คนภายนอกมีการออกลาด
ตระเวนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้

• กรมป่าไม้ส�ารวจแนวเขตและปักป้ายเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติพุเตย
พ.ศ.	2541-2543	
• ชมุชนและหนว่ยงานสนบัสนนุหลายหนว่ยงานพยายามสรา้งเวทที�าความเขา้ใจและเจรจา

ใหอ้ทุยานปรบัแนวเขตไมใ่หค้ลมุไรห่มนุเวยีนของชมุชน และพยายามสรา้งขอ้ตกลงรว่ม
ในการจัดการป่า
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 ชุมชนมีระบบความเชื่อดั้งเดิมในการจ�าแนกพื้นที่ตามลักษณะการใช้ประโยชน์เป็น 6 

ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ที่คี่ขวาจุ หรือ พื้นที่น�้าซับ, (2) ที่คี่ คือ บริเวณที่เป็นต้นน�้า, (3) ฉื่อลอง

อองเขอ่ออง คอื พืน้ทีห่ากนิและใชส้อยทัว่ไป, (4) ฉือ่ลองไชเซย้ไชวา้ คอื พืน้ทีใ่ชส้อยไม,้ (5) ฉือ่

ลองหม่าออง คือ พื้นที่ท�ากิน และ (6) สว้าคู้ คือ พื้นที่ป่าช้า

4. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติของชุมชน
 4.1 พัฒนาการในการจัดการ
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 4.2 กลุ่มองค์กรและแนวทางในการจัดการทรัพยากร 
 ถึงแม้ว่าชุมชนจะมีระบบการจัดการป่าท่ีมีการปรับรูปแบบ มีกลุ่มองค์กร และกฎระเบียบ

ท่ีเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนข้ึน แต่ในขณะเดียวกันรูปแบบดังกล่าวยังคงผสมผสานกับรูป

แบบการจัดการป่าแบบด้ังเดิมต้ังแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา ชุมชนได้แบ่งพ้ืนท่ีจัดการออกเป็น 3 

พ้ืนท่ีหลัก คือ ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (รวมพ้ืนท่ีท่ีค่ี, ท่ีค่ีขวาจุ และฉ่ือลองอองเข่ออง) มีพ้ืนท่ี10,800 ไร่ 

และป่าใช้สอย (ฉ่ือลองไชเซ๊ยไชว้า) มีพ้ืนท่ี 1,800 ไร่ และพ้ืนท่ีเพ่ือท�าไร่หมุนเวียน (ฉ่ือลองหม่า

ออง) มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,200 ไร่ โดยพ้ืนท่ีท�าไร่หมุนเวียนจะมีระบบกรรมสิทธ์ิเป็นแบบกรรมสิทธ์ิ

ร่วมไม่ได้จ�าแนกเป็นพ้ืนท่ีของใครคนใดคนหน่ึง กฎระเบียบท่ีก�าหนดมีพ้ืนฐานมาจากประเพณีท่ี

ถือปฏิบัติกล่าวคือ ในพ้ืนท่ีอนุรักษ์สามารถเก็บหาของป่าและสมุนไพรได้ แต่ห้ามตัดไม้โดยเด็ด

ขาด รวมท้ังห้ามล่าสัตว์ป่าสงวน พ้ืนท่ีป่าใช้สอยตัดไม้มาใช้สอยได้แต่ต้องผ่านความเห็นชอบของ

• ชุมชนข้างเคียงไม่เข้าใจกระบวนการจัดการป่าของชุมชนห้วยหินด�า และยังเกิดความขัด
แย้งกับชุมชนข้างเคียงเก่ียวกับแนวเขตป่าชุมชนห้วยหินด�า จึงเกิดการปรับแนวเขตใหม่
เพื่อลดความขัดแย้งและจัดท�าข้อมูลแนวเขตในแผนที่

• เกิดแผนการจัดการป่าชุมชนฉบับแรก
พ.ศ.	2544-2548
• มีความขัดแย้งเรื่องที่ท�ากิน
• ชุมชนร่วมพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรกับหมู่บ้านที่เป็นชาวกะเหรี่ยงด้วยกันใน

นามเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)และได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

• เกิดกระบวนการติดตามการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนในป่าโดยการสนับสนุนกระบวนการ
ของรีคอฟ

พ.ศ.	2548-2549
• เกิดข้อตกลงร่วมกับอุทยานแห่งชาติพุเตยเรื่องพื้นที่ผ่อนปรน ท�าให้ความขัดแย้งลดลง
พ.ศ.	2550
• มูลนิธิสืบเข้ามาท�างานร่วมกับชุมชนจัดท�าแผนที่แนวเขตป่าและพื้นที่ผ่อนปรน
• ตั้งกองทุนป่าชุมชนบ้านห้วยหินด�า
พ.ศ.	2552
• มกีารจดัตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาอทุยานแหง่ชาตพิเุตย โดยผูใ้หญบ่า้นเปน็ตวัแทนของ

ชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
พ.ศ.	2554
• เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายทสม. จังหวัดสุพรรณบุรี และจัดกิจกรรมส�ารวจป่าร่วมกัน
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คณะกรรมการป่า พ้ืนท่ีท�าไร่หมุนเวียนห้ามการยึดถือครอบครองพ้ืนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิส่วนตัว และ

ห้ามตัดฟันพ้ืนท่ีเพ่ือท�าไร่ในบริเวณท่ีมีความส�าคัญตามความเช่ือ เช่น สันเขา สันปันน้�า(ยาลีไคล

ควอง) หรือริมห้วย เป็นต้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการป่าชุมชนไปท้ังส้ิน 

5 คร้ัง โดยมีการก�าหนดวาระให้คณะกรรมการท�างานเป็นเวลา 3 ปี และต้ังแต่ปีพ.ศ. 2554 เปล่ียน

วาระเป็น 5 ปี กรรมการแต่ละชุดท่ีเลือกข้ึนมาจะพิจารณาท้ังเพ่ือการกระจายความรับผิดชอบและ

การปรับปรุงกระบวนการท�างานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ียังให้ความส�าคัญกับการ

เลือกตัวแทนของกลุ่มสตรีแม่บ้านให้เข้ามาเป็นกรรมการป่าชุมชนด้วย จ�านวนของคณะกรรมการ

มี 15 คน มีการคัดเลือกประธาน รองประธาน และเหรัญญิก นอกจากน้ีมีการเสริมศักยภาพแกน

น�าเป็นระยะ ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงาน

 กระบวนการตัดสินใจเน้นการประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งถูกก�าหนดไว้ทุกวันที่ 15 ของทุก

เดือนหรอืจดัพรอ้มกบัประชมุหมูบ่า้น และหากมเีรือ่งส�าคญัตอ้งรว่มกนัพจิารณากจ็ะเรยีกประชมุ

เป็นครั้งๆ ไป เรื่องที่กรรมการมีบทบาทหลัก คือ การลงทะเบียนท�าไร่หมุนเวียน การตรวจป่า

ประจ�าปี นอกจากนี้ คือ การประสานงานทั้งภายในและภายนอก

 กฎระเบียบป่าชุมชน
 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (รวมที่คี่และที่คี่-ขวาจุ) มีพื้นที่ประมาณ 10,800 ไร่

 1. สามารถเก็บหาของป่า ได้แก่ ไผ่ตงป่า (ว๊า กรึ) และเก็บยา

 2. ห้ามตัดไม้

 3. หา้มลา่สตัวป่์าสงวนรวมทัง้สตัวป์า่ทีต่ัง้ทอ้งหรอืมลีกูออ่น หรอือยูใ่นชว่งผสมพนัธ์ ุพืน้ที่

ป่าใช้สอย (ฉื่อลองอองเข่ออองรวมกับฮื่อลองไช๊เซ๊ยไช้ว๊า) มีพื้นที่ประมาณ 1,800 ไร่

 4. สามารถเก็บหาของป่า ได้แก่ เห็ด หน่อไม้ สมุนไพร ผักป่า และล่าสัตว์ สมุนไพร ผัก

ป่า และสัตว์ป่าเล็กๆ บางชนิด

 5. อนุญาตให้ไม้ยืนต้นมาใช้ได้ โดยใช้เพื่อการซ่อมแซมบ้านเรือน หรือยุ้งฉางเท่านั้น แต่

ห้ามขายไม้แก่บุคคลภายนอกชุมชน
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 6. หากจะน�าไม้มาใช้ประโยชน์ ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ โดยการบอกกล่าว หรือท�า

หนังสือแล้วให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมประจ�าเดือน รวมทั้งท�าบันทึกไว้ทุกครั้ง

 7. การน�าไม้ไผ่มาใช้ไม่ต้องแจ้งแก่คณะกรรมการ แต่ห้ามน�าล�าไผ่ไปขายแก่บุคคล

ภายนอกชุมชน

 8. สามารถเก็บหาของป่า สมุนไพร และสีย้อมจากธรรมชาติมาใช้ได้โดยไม่สร้างความ

เสียหายแก่สภาพป่า

 กฎระเบียบการใช้ที่ดินในพื้นที่แปลงผ่อนปรน
 1. เป็นพื้นที่ท�าไร่หมุนเวียนเท่านั้น

 2. ห้ามใช้สารเคมีทุกประเภท

 3. ห้ามยึดถือครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล

 4. ตอ้งแบง่ปนัพืน้ทีท่�าไรห่มนุเวยีนส�าหรบัปลกูขา้ว และพชื ผกั ไมผ้ล เพือ่การยงัชพีดงั

ประเพณีที่เคยปกิบัติต่อกันมาแต่โบราณ

 5. ห้ามตัดฟันไร่ซาก บริเวณริมห้วยไม่น้อยกว่า 3 วา

 6. ห้ามไถ พรวนดิน

 7. หา้มท�าไรใ่นบรเิวณทีไ่มเ่คยท�ามากอ่น (ปา่แก)่ แตส่ามารถใชป้ระโยชนไ์มใ้ชส้อยได ้

ส�าหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยต้องผ่าความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน

 8. ห้ามล่าสัตว์ในเขตป่าอนุรักษ์

 9. ผู้ที่เข้าไปท�ากินจะต้องลงทะเบียนทุกปี โดยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน

 10. ผู้ที่จะเข้าไปท�ากินในแปลงผ่อนปรน จะต้องปฏิบัติตาม กฏระเบียบ อย่างเคร่งครัด

 11. ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเข้าร่วมประชุมประจ�าเดือนทุกครั้ง

 นอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2550 คณะกรรมการได้จัดตั้งกองทุนป่าชุมชนบ้านห้วยหินด�าขึ้น 

โดยไดร้บัการสนบัสนนุกระบวนการและงบประมาณเริม่ตน้จากแผนงานสนับสนุนความรว่มมอื

ในประเทศ, รีคอฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างระบบการจัดการทุนเงินและทุนคน(ทุนใจ)ใน

การดแูลปา่ชมุชนบา้นหว้ยหนิด�าอยา่งยัง่ยนื และ2. สรา้งกระบวนการดแูลปา่ชมุชนดว้ยการใช้

ทรัพยากรจากภายในให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีการตั้งคณะกรรมการกองทุนขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง

ซึง่เปน็ตวัแทนทีม่าจากคณะกรรมการหมูบ่า้น คณะกรรมการปา่ชมุชน และกลุม่สตรทีอผา้ เพือ่

ให้การท�างานมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีนายไกว งามยิ่งเป็นประธานคนปัจจุบัน
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 ข้อตกลงร่วมของกองทุนฯ
 1. คณะกรรมการอยู่ในต�าแหน่งวาระ 2 ปี

 2. คณะกรรมการต้องมีการสรุปการท�างานและการใช้จ่ายเงินเพื่อการดูแลป่าทุกเดือน 

โดยใช้เวทีประชุม  ประจ�าเดือนของชุมชนเป็นวาระประชุมประจ�าเดือน

 3. คณะกรรมการทุกคนมีสิทธิ์ในการลงมติเท่าเทียมกัน ถ้าผลการลงมต้ิสมอกันกันขอ

ให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด

 4. การใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมต้องจัดท�าเอกสารเพื่อสรุปการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสและชุมชนสามารถซักถามได้ตลอดเวลา

 5. เงินทุนในกองทุนฯในช่วงแรกของการท�างานเน้นในการดูแลป่าชุมชนเป็นหลัก ยกเว้น

เงินฉุกเฉินท่ีชุมชนสามารถกู้ยืมได้เม่ือเกิดความเดือดร้อนแล้ะเร่งด่วน ซ่ึงผู้กู้ยืมต้องส่งคืนภายใน 

30 วันหลังจากได้กู้ยืมไปแล้ว

 6. การใช้จ่ายเงินต้องน�าเฉพาะดอกเบ้ียจากเงินต้นมาใช้จ่ายเท่าน้ัน ห้ามน�าเงินต้นมา

ใชจ้า่ยเปน็อนัขาด แตท่ัง้นีค้ณะกรรมการสามารถน�าเงนิตน้ไปลงทนุเพือ่ใหเ้กดิรายไดแ้กก่องทนุ

ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติของที่ประชุมก่อน

 ทศิทางในการท�างานในปจัจบุนักองทนุบา้นหว้ยหนิด�ามคีวามชดัเจนในการใชท้รพัยากร

จากภายในชมุชนกลบัคนืมาดแูลปา่เปน็หลกัคอื ในช่วงฤดกูาลในการเกบ็หาหนอ่ไมไ่ผน่วล คณะ

กรรมการจะท�าการตกลงกันว่าในปีนี้จะเปิดให้ชุมชนเข้ามาเก็บหากี่วัน อาทิเช่น ในปี 2550 นี้
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ไดเ้ปดิใหช้มุชนเกบ็หาไดเ้พยีง 45 วนั โดยคณะกรรมการจะขอปนัรายไดจ้ากการเกบ็หามาดแูล

ปา่ด้วยวธิขีอเกบ็จากผูห้าเพยีงคนละ 50 บาททัง้ฤดกูาลและจากพอ่คา้ผูร้บัซือ้ในกโิลกรมัละ 25 

สตางค์ โดยหลังจากที่ปิดฤดูเก็บหาแล้วคณะกรรมการต้องท�าเอกสารสรุปด้วย นอกจากนี้กลุ่ม

สตรีทอผ้าได้ปันผลก�าไรรายปีเป็นเงิน 10% ให้กับกองทุนฯ อีกด้วย 

 4.3 รูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของคนในชุมชน
 อดีตชุมชนกะเหรี่ยงบ้านห้วยหินด�ายังชีพโดยการท�าไร่หมุนเวียนและการเก็บหาพืช

อาหารและลา่สตัวป์า่จากพืน้ทีป่า่ใกลช้มุชน วฒันธรรมดัง้เดมิของชมุชนมคีวามเชือ่มโยงอยา่ง

แนบแนน่กบัฐานทรพัยากรโดยรอบ ปจัจบุนัถงึแมส้ภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมจะเปลีย่นแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของคนในชุมชนรวมไปถึงฐานทางทรัพยากร

ทีช่มุชนมอียูอ่ยา่งมากกต็าม แตชุ่มชนไดพ้ยายามปรบัตวัเพือ่ใหส้ามารถด�ารงอยูใ่นสภาพการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในขณะเดียวกันยังพยายามรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท่ีอยู่

อยา่งเกือ้กลูกบัทรพัยากรเอาไว ้สิง่เหลา่นี ้ไดแ้ก ่การด�ารงไวซ้ึง่รปูแบบการท�าไรห่มนุเวยีนแบบ

ยังชีพ และการจัดการป่าชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษาพื้นท่ีป่าต้นน้�า และพื้นท่ีป่าท่ี

ชมุชนใชส้อยเกบ็หาพชือาหารทีส่�าคญัและไมใ้นการซ่อมแซมบา้นเรอืน ภายใตข้อ้ตกลงทีช่มุชน

มีร่วมกันโดยอิงพื้นฐานทางประเพณีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 ชุมชนมีองค์ความรู้ในการจัดแบ่งประเภทป่า เช่น “เบย์เผ่อ” ป่าดิบแล้ง, “เม่ย์หละก่า” 

ป่าเบญจพรรณ รวมทั้งจะแบ่งประเภทของป่าตามชนิดไผ่ที่พบด้วย ได้แก่ ว๊าบองกล่า คือป่าที่

มไีผร่วกขึน้อยูม่าก วา๊หมกิลา่ มไีผน่วลวา๊ชูก๊ลา่ มไีมไ้ผห่นาม วา๊กะกล่า มพีวกไผ่ผาก ซึง่วา๊บอง 

กล่าและว๊าหมี่กล่ามักจะพบในที่สูง แต่ว๊าชูกล่าและว๊ากะกล่ามักจะพบกระจายอยู่ใกล้น�้า

 ชุมชนห้วยหินด�าใช้ไม้และล�าไม้ไผ่เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักในไร่ และที่ส�าหรับเก็บ

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและข้าว โดยมีกฎระเบียบให้ขออนุญาตตัดไม้ การท่ีมีไม้ใช้จากป่าชุมชน 

ท�าใหช้มุชนประหยดัคา่ใชจ้า่ยประมาณ 50,000 บาทตอ่ป ีนอกจากนีค้อื หนอ่ไมโ้ดยเฉพาะหนอ่

ไม้ไผ่นวลและหน่อไม้ไผ่หนามมีความส�าคัญกับแทบทุกครัวเรือนในชุมชน ท้ังการเก็บหาเพื่อ

บริโภคและขาย การศึกษาในปีพ.ศ. 2548 พบว่าสมาชิกชุมชนกว่าร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์เก็บหา

หนอ่ไมเ้พือ่ขายและมผีลผลติรวมทัง้ป ี59,000 กโิลกรมั คดิเปน็มลูคา่กวา่ 177,000 บาท (ราคา

เฉลีย่หนอ่ไมส้ด 3 บาท/กก.) โดยปจัจบุนัชาวบา้นมรีายไดจ้ากการเกบ็หาหนอ่ไมเ้ฉลีย่ครวัเรอืน

ละ 5,000 บาทต่อปี นอกจากผลผลิตหลักดังกล่าวแล้วชุมชน ยังเก็บหาพืชสมุนไพร เช่น รางจืด 

สบู่เลือด บอระเพ็ด และพืชอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิดเช่น ผักหวาน ผักหนาม บุก พลุโพล่ง กระ

ทือ ผักหวาน ผักกูด และเห็ด เช่น เห็ดขอน เห็ดไผ่ เป็นต้น



บ้านห้วยหินดำา

 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินด�ายังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ ซึ่งก่อนสัมปทานน้ัน

พบว่าเป็นแหล่งที่มีช้างป่าอยู่ชุกชุม แต่เนื่องจากการล่าสัตว์ท่ีมีอย่างต่อเน่ืองในช่วงท่ีผ่านมา

ท�าใหช้า้งโดนลา่หมดไป โดยมบีนัทกึไวว้า่ช้างปา่ตวัสดุทา้ยถกูโคน่ลม้โดยคนของบรษิทัสมัปทาน

ในปี พ.ศ. 2529

 4.4 ผลจากการจัดการทรัพยากร
 การจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านห้วยหินด�าเป็นเวลากว่า 10 ปี ส่งผลที่ดีต่อสภาพดิน 

น�้า ป่า ซึ่งเสื่อมโทรมลงอย่างมาก ในยุคการท�าสัมปทานและภายหลังการสัมปทานที่ส�าคัญยัง

ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชุมชนพึ่งพิงป่าอย่างชุมชนห้วยหินด�าในหลายด้านด้วยกัน

 1. ภัยคุกคามต่อทรัพยากรลดลง
 การควบคมุการใชป้ระโยชนภ์ายในชุมชนใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมโดยมกีฎระเบยีบรว่ม

กนัโดยมพีืน้ฐานส�าคญัจากจารตีประเพณทีีส่บืทอดตอ่กนัมาของชมุชน และการควบคมุจ�านวน

คนภายนอก โดยการเดินตรวจป่าเป็นประจ�าทุกเดือน ท�าให้สภาพป่าโดยรวมสมบูรณ์ข้ึน 

นอกจากนีก้ารจดัการไฟปา่ทัง้โดยการท�าแนวกนัไฟ และเลอืกเวลาทีเ่หมาะสมเพือ่ท�าการชงิเผา

บางบริเวณ รวมทั้งการช่วยกันดูแลไม่ให้มีการลุกลามของไฟในช่วงเผาไร่ ช่วยให้การทดแทน

ของลูกไม้ในป่ามีมากขึ้น จากการส�ารวจประเมินสภาพทรัพยากรในปี พ.ศ. 2540, 2543 และปี 

พ.ศ. 2547 ช่วยยืนยันเกี่ยวกับการฟื้นตัวของสภาพป่า เช่น พบว่าต้นมะค่า ไม้มีค่าที่เกือบจะ

หมดจากปา่บรเิวณนีเ้นือ่งจากการสมัปทานมกีารฟืน้ตวัดจีากตอท่ีเหลืออยู ่และเริม่ผลิตกล้าไม้

ในปรมิาณทีเ่หมาะสมตอ่การทดแทน นอกจากนีก้ารลกัลอบท�าไมเ้ถือ่นบรเิวณปา่ชมุชนยงัหมด

ไป และการลักลอบล่าสัตว์ป่าเพื่อการค้ามีน้อยลงมาก มีการพบเห็นร่องรอยของสัตว์ป่าใหญ่ๆ 

เช่น วัวแดง เสือ หมี สมเสร็จ นกเงือก กลับเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น

 จากการก�าหนดกฎระเบยีบในการใชท้ีด่นิ เชน่ การหา้มขายทีด่นิและการทีช่มุชนยงัยดึถอื

ประเพณีในการถือครองที่ดินแบบ “กรรมสิทธิ์ร่วม” ในบริเวณที่เป็นไร่หมุนเวียนท�าให้สามารถ

ป้องกันการบุกรุกพื้นที่เพื่อท�าการเกษตรเชิงเดี่ยวได้

 2. ชุมชนสามารถกลับมาใช้สอยประโยชน์จากทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง
 ผลอีกประการหนึ่งที่เกิดจากการที่ป่าฟื้นตัวที่เด่นชัดที่สุด ได้แก่ น�้าในล�าห้วยส�าคัญที่

เคยแห้ง กลับมามีมากขึ้นท�าให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการต่อน�้าออกมา

ใช้เพื่อการท�า การเกษตร นอกจากนั้นอาหารป่า เช่น เห็ด หน่อไม้ พืชผัก สมุนไพร และสัตว์น�้า

ในล�าห้วยยังมีมาก ขึ้นอีกด้วย

 นอกจากเรื่องน�้าและอาหารจากป่าที่มีมากขึ้น การใช้สอยอื่นๆ ที่ส�าคัญต่อคนทั้งชุมชน 

คือ การใช้สอยไม้และไม้ไผ่ โดยการใช้ประโยชน์เป็นการใช้ภายใต้ข้อตกลงและกฎระเบียบท่ี
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ก�าหนดขึ้นในชุมชนซึ่งเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ชุมชนจะใช้สอยไม้ ไม้ไผ่ และเก็บ

หาหนอ่ไมจ้ากบรเิวณปา่ใชส้อยเทา่นัน้ มกีารประเมินวา่ไมใ้ช้สอยเพือ่การซอ่มแซมบา้นเรอืนที่

ชมุชนหว้ยหนิด�าตดัไดจ้ากปา่ชมุชนสามารถลดรายจ่ายทีต่อ้งเกดิขึน้เปน็มลูคา่มากกวา่รอ้ยละ 

60 หากเทยีบกบัการทีช่มุชนตอ้งซือ้ไมจ้ากภายนอกคดิเปน็มลูค่ามากกวา่ 60% ส�าหรบัการเกบ็

หาหนอ่ไมน้ัน้นอกจากการเกบ็หาเพือ่กนิในครวัเรอืนแลว้ ชาวบา้นสว่นหนึง่ยงัมรีายไดเ้สรมิจาก

การขายหนอ่ไม ้นอกจากนัน้ในชมุชนยงัมกีลุม่สตรทีอผา้ยอ้มสีธรรมชาติ ซึง่ได้เกบ็หาพชืในการ

ย้อมสีจากบริเวณข้างๆ ไร่ และพื้นที่ป่าชุมชนใช้สอย

 3. การสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
 การจดัการปา่ของชมุชนหว้ยหนิด�าถอืเปน็หวัใจส�าคญัทีช่ว่ยด�ารงไวซ้ึง่วฒันธรรมค�าสอน 

ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมอันดีงามของชุมชนให้คงอยู่ การจัดการป่าชุมชนยังช่วยให้เกิด

การรือ้ฟืน้วฒันธรรมเกา่ๆ ทีก่�าลงัจะสญูหายไปและสรา้งการมสีว่นรว่มของผูเ้ฒา่ผูแ้กใ่นชมุชน

ซึ่งจะน�าไปสู่ความตระหนักและความเข้าใจอันลึกซึ้งถึงคุณค่าในวัฒนธรรมของท้องถิ่นส�าหรับ

คนรุ่นต่อๆ มา

 4. ขยายการเรียนรู้ภายใน และภายนอก
 การขยายการเรยีนรูสู้ภ่ายนอกชมุชนนัน้ ชมุชนหว้ยหนิด�ารว่มกบัชมุชนอืน่ๆ ในนามเครอื

ข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าได้รับทุนสนับสนุนการด�าเนินงานเครือข่ายจากสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน (พอช.) ในปี พ.ศ. 2545 โดยชุมชนห้วยหินด�าได้มีส่วนร่วมในการขยายบทเรียน

การท�างานสู่ชุมชนต่างๆ ในเครือข่าย นอกจากนี้ได้มีบทบาทขยายการเรียนรู้สู่ชุมชนอื่นๆ ใน

เครือข่าย

 กะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและชุมชนกะเหรี่ยงในท้องที่ต�าบลเดียวกันใน

เชิงเทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรด้วย และนอกจากน้ีแกนน�าชุมชนยังได้

สร้างกิจกรรมในการถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์ในการจัดการป่าแก่เยาวชนในชุมชน

เอง เพือ่กระตุน้ใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรูถ้งึกระบวนการจดัการทรพัยากรของทอ้งถิน่ วถิชีวีติทีอ่ยูอ่ยา่ง

พึง่พงิปา่ และคาดหวงัวา่เยาวชนจะสามารถด�ารงวถิกีารอยูอ่ยา่งเกือ้กลูทรพัยากรโดยผสมผสาน

กับแนวทางการพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืนในอนาคต ผลคือ มีกลุ่มเยาวชนท่ีสนใจสานต่องานด้าน

การอนุรักษ์เข้ามาร่วมเรียนรู้มากขึ้น

 4.5 ความท้าทายและแนวทางในอนาคตของชุมชน
• การพึง่พาและใช้ประโยชนจ์ากปา่โดยคนในชุมชน ยงัยดึกฎระเบยีบและขอ้ตกลงทีม่ี

อยู่เดิม ได้แก่ การแบ่งพื้นที่จัดการเป็น 3 พื้นที่หลักคือ พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์, พื้นที่

ป่าใช้สอย, พื้นที่เพื่อการท�าไร่หมุนเวียน
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บ้านห้วยหินดำา

• เพิม่แหลง่ใชส้อยใหม้มีากขึน้ เพือ่ความสะดวกในการใชป้ระโยชนส์�าหรบัลกูหลานใน

อนาคต ซึ่งประกอบด้วย

- แหล่งอาหาร ได้แก่ ผักพื้นบ้าน, หน่อไม้ โดยการน�ามาปลูกในบริเวณพื้นที่ส่วน

รวมของชุมชน เช่น ริมห้วย พื้นที่ใกล้บ้านอื่นๆ

-  สร้างแหล่งไม้ใช้สอย โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาพื้นที่

ที่เหมาะสมและปลูกไม้ชนิดที่จ�าเป็นต่อการใช้สอยในอนาคต

-  ปลกูพชืทีม่คีวามส�าคญัในการลดรายจา่ยและอาจเพิม่รายไดใ้นอนาคต เชน่ พชื

ที่จ�าเป็นในแปลงเกษตรทดแทนการใช้สารเคมี

• พฒันาแหลง่น�า้ใหม้คีณุภาพในการกกัเกบ็น�า้ไวใ้ชใ้นชมุชนได้ตลอดท้ังป ีเชน่ การท�า

ฝายแม้วตามล�าห้วยสายส�าคัญๆ

• ความย่ังยืนในเร่ืองพ้ืนท่ีท�ากิน ได้แก่ การสร้างการยอมรับในรูปแบบและระบบการท�า

ไร่หมุนเวียนของชุมชน ท่ีมีความจ�าเป็นต้องหมุนเวียนการใช้พ้ืนท่ีในการท�าการเกษตร

ย่ังยืน และมีระบบกรรมสิทธ์ิรวมมากกว่ากรรมสิทธ์ิแบบปัจเจก ไปพร้อมๆกับการสร้าง

ทางเลือกให้ชุมชนสามารถปรับตัวและหารูปแบบการเกษตรรูปแบบอ่ืนๆท่ีเหมาะสม
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เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยหินด�า 2549. (ร่าง) แผนการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยหินด�า 
 หมู่ 6 ต�าบลวังยาว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี. เอกสารอัดส�าเนา.

แผนงานสนบัสนนุความรว่มมอืในประเทศไทย ศนูยฝ์กึอบรมวนศาสตรช์มุชนแหง่ภมูภิาคเอเชยี
 แปซิฟิก. 2550. ป่าชุมชนบ้านห้วยหินด�า ต�าบลวังยาว อ�าเภอด่านช้าง 
 จังหวัดสุพรรณบุรี. เอ็ม แอนด์ เอ็น พริ้นท์ติ้ง. กรุงเทพฯ.
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กับสภาพพ้ืนท่ีและปัจจัยท้ังภายนอกและภายในท่ีก�าลังเปล่ียนแปลงไปด้วย

• พยายามส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจและยึดถือประเพณีและความเชื่อดั้งเดิมที่

เกี่ยวข้องกับป่าและธรรมชาติมากขึ้น โดยคงไว้ซึ่งกิจกรรมตามประเพณีในแต่ละ

ฤดูกาล มีงานบุญตามประเพณี อย่างไรก็ดีผู้ใหญ่และผู้อาวุโสต้องท�าหน้าที่ในการ

อธิบายความหมายความส�าคัญของวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆ มากขึ้น

• การพฒันาองคก์รจดัการปา่ใหเ้ขม้แขง็ ทัง้ในดา้นการบรหิารจดัการทีต่อ้งสรา้งคนรุน่

ใหม่ขึ้นมาท�างานให้มีความต่อเนื่อง, ค้นหารูปแบบสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับคณะ

กรรมการปา่ รวมทัง้ตอ้งเชือ่มโยงเรือ่งปา่กบัเรือ่งอาชพีและการพฒันาชมุชนด้านอืน่ๆ

มากขึ้น

• สร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับ อบต.และหน่วยงานรัฐในพื้นที่

5. แนวทางการจัดการองค์ความรู้ของชุมชน
 องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้รู้/ปราชญ์ 

 • การจัดการป่า

  1. นายไกว  งามยิ่ง 2. นายประยุทธ  งามยิ่ง

  3. นายโสภา  ทับทิม 4. นายเนย  อิ่มจันทร์

  5. นายประกิต  พะง้า

 • เกษตรอินทรีย์

  1. นายไกว  งามยิ่ง 2. นายเนย  อิ่มจันทร์

 • การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

  1. นางมะนิเม  งามยิ่ง 2. นางสุดา  งามยิ่ง

  3. นางล�าใย  กองแก 4. นางลัดดาวัลย์   ปัญญา

 • ประเพณีวัฒนธรรม

  1. นายวันดี  เมืองแก่น 2. นางมะนิเม   งามยิ่ง



บ้านห้วยหินดำา

ต.วังยาว .ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ชุมชนบ้านห้วยหินดำา



ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า-ประเทศไทย
ตู้ปณ. 1111 
ที่ท�าการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพ 10903
โทร +66 (0)2 940 5700
โทรสาร +66 (0)2 561 4880

Email: thailand@recoftc.org
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