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Conserved woodlands: The tradition of woodland conservation
in Khuanso Community
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This research work attempted to investigate the background of woodlands
and the tradition of utilizing the forest by Khuanso Community, Khuan Niang
District, Songkhla Province. The data of this qualitative research were collected
from in-depth interviews with seven community leaders, and focus group
discussions with ten locals of Khuanso Community.
The study found that the conserved woodlands of Khuanso Community
were important natural resources for the community’s way of life because the
woodlands were utilized as sources of food, occupations, building materials,
and as recreation areas. The conserved woodlands were like the life of the
community because the community depends on them. Therefore, the community
has had the tradition of conserving the woodlands; they do not cut melaueca
trees until they are fully grown or large enough for use. The woodlands have
been looked after by people in the community who use their wisdom in
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managing the resources and utilizing them along with conserving them in
order to make the woodlands fertile and naturally sustainable.
However, with development and management by government organizations,
Khuanso Community can no longer utilize the conserved woodlands the same
way as they used to, and there are capitalists who illegally cut trees for use
in factories. People in the community no longer feel they are the owners of
the conserved woodlands, and as a result the tradition of woodland conservation
has gradually been weakened.
Keywords: tradition of woodland conservation, Khuanso Community, conserved
woodlands
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของป่าเว้นและจารีตในการใช้
ประโยชน์จากป่าของชุมชนควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้นำชุมชน จำนวน 7 คน และการสนทนากลุ่มร่วมกับชาวบ้าน
ชุมชนควนโส จำนวน 10 คน
ผลการวิจัยพบว่า ป่าเว้นของชุมชนควนโส เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ ชุมชนมีวิถี
ชีวิตผูกพันกับป่าในทุกๆ ด้าน อาทิ เป็นแหล่งอาหาร การประกอบอาชีพ การสร้างที่อยู่อาศัย
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ป่าเว้นจึงเปรียบเสมือนชีวิตของชุมชน เพราะเป็นแหล่ง
พึ่งพิงของระหว่างชุมชน ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นจารีตรักษ์ป่า กล่าวคือ ชุมชนไม่ตัดไม้เสม็ด
จนกว่าจะโตเต็มที่หรือโตได้ขนาดที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ ป่าเว้นได้รับการดูแลจากคน
ในชุมชน เป็นการใช้ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์ เพื่อให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีความยั่งยืนทางธรรมชาติ
อย่างไรก็ตามเมื่อความเจริญและการจัดการจากหน่วยงานของรัฐเข้ามาสู่ชุมชนควนโส
ทำให้ชุมชนควนโสใช้ประโยชน์จากป่าเว้นได้ลดน้อยลง แต่ป่าถูกทำลายมากขึ้นจากกลุ่ม
นายทุนที่ลักลอบตัดไม้ไปใช้ในอุตสาหกรรมโรงงาน ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรกลับไม่รู้สึก
ถึงความเป็นเจ้าของ เนื่องจากคิดว่าป่าเว้นไม่ใช่ของชุมชนอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้จารีตรักษา
ป่าจึงจางหายไปจากชุมชนในที่สุด
คำสำคัญ: จารีตรักษาป่า ชุมชนควนโส ป่าเว้น

บทนำ

ในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
ดังคำกล่าว ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ต่อมาเมื่อการพัฒนา
ประเทศที่ยึดอุตสาหกรรมเป็นหลักได้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติไปมากมาย โดยเฉพาะป่าไม้
ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่
มุ่งเน้นการขยายตัวเชิงปริมาณมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้กลุ่มทุนตักตวงผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป ขณะที่ชุมชนไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ปัญหาทรัพยากร
ป่าไม้เสื่อมโทรมและการบุกรุกแผ้วถางตัดไม้ทำลายป่าเพื่อประโยชน์ของคนเฉพาะกลุ่มจึงทวี
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ความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน แม้รัฐมีนโยบายประกาศยกเลิกสัมปทานการทำไม้ในพื้นที่ป่าบก
ทั้งหมดหรือที่เรียกว่า “ปิดป่า” เมื่อ พ.ศ. 2532 แต่ไม่ได้ทำให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
(นิวัติ เรืองพานิช, 2548) เพราะจากสถิติของการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ทั้งก่อนและ
หลังมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่า พบว่าไม่ได้แตกต่างกัน รวมถึงการขยายพื้นที่ในการ
เพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทำให้อัตราการตัดไม้
ทำลายป่าและบุกเบิกพื้นที่ป่าเพื่อทำการผลิตในภาคเกษตรเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันประเทศไทย
อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ปี (2555-2559) ซึ่งกำหนด
แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2554) เป็นการแก้ไขปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ นอกจากนั้นกรม
ป่าไม้ได้ออกนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ กำหนดให้มีการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึกรัก
หวงแหน รู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างประหยัด รัฐจะต้องให้ความรู้ ทัศนคติ ความสำนึก
ความรู้สึกและทักษะแก่ประชาชน และจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ (กรมป่าไม้, 2554) การที่จะแก้ปัญหาทรัพยากร
ป่าไม้เสื่อมโทรม นอกจากจะใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าแล้ว จะต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างทั่วถึง
ในขณะที่การพัฒนาประเทศดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อชุมชนดังที่กล่าว
มาแล้วนั้น ชุมชนเองได้มีกระบวนการตอบโต้ ต่อสู้ เพื่อที่จะรักษาความเป็นชุมชนเอาไว้
โดยยึดหลักสิทธิชุมชน ซึ่งยังคงเป็นจิตสำนึกร่วมและเป็นอุดมการณ์ในการดำเนินชีวิตที่แนบแน่น
กับฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น (ชลธิรา สัตยาวัฒนา, 2546) ผนวกกับการมี
ส่วนร่วมที่เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเจตจำนงใน
อนาคตของตนเองร่วมกัน เป็นกระบวนการที่จะทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง การที่สมาชิก
ในชุมชนมาร่วมกัน ย่อมก่อให้เกิดพลังอำนาจในการต่อรองต่ออำนาจจากภายนอกที่จะเข้ามา
จัดการชุมชน ดังนั้นสมาชิกของชุมชนจึงควรที่จะรวมกันในการมีส่วนร่วมในการจัดการกับ
ทรัพยากรของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (ยินดี หนูบวช, 2554) ดังเช่น ชุมชนควนโส
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ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีวิถีชีวิตผูกพันกับป่าเสม็ดผืนใหญ่ ชุมชน
มีความสัมพันธ์พึ่งพิงป่าในฐานะผู้ใช้ประโยชน์และผู้ดูแลรักษา เนื่องจากชุมชนได้ใช้ประโยชน์
จากป่าไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ยารักษาโรค สร้างบ้านเรือน และอาชีพเสริม เป็นต้น
ในฐานะผู้ใช้ประโยชน์ชุมชนจึงต้องเป็นผู้ดูแลรักษาไปพร้อมกัน ก่อให้เกิดภูมิปัญญาในการ
ดูแลรักษาป่า เป็นจารีตที่ชุมชนถือปฏิบัติร่วมกัน เรียกว่า “ป่าเว้น” กล่าวคือ พื้นที่ป่าอยู่ติด
กับแปลงนาของใคร คนนั้นมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์จากป่าในบริเวณติดกันหรือขอเว้นป่าใน
บริเวณนั้นไว้เพื่อใช้ประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกันต้องมีหน้าที่รักษาปกป้องพื้นที่ป่าที่ตนใช้
ประโยชน์ให้ดี ทำให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ รักและหวงแหนป่า ชุมชนดำรงชีพอยู่ได้
อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องพึ่งพาภายนอก ต่อมารัฐบาลได้เข้ามาจัดการป่า โดยประกาศให้ป่า
เสม็ดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ทำให้ชุมชนรู้สึกว่าตนนั้นถูกกีดกันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าเสม็ด
ความรู้สึกรัก หวงแหน และความเป็นเจ้าของป่าจึงลดลง นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ตามมา
คือ การบุกรุกพื้นที่ป่าของกลุ่มนายทุนเพื่อประโยชน์ส่วนตน ทำให้ป่าถูกทำลาย พื้นที่ป่า
ลดลงเป็นอย่างมากในระยะเวลาไม่กี่ปี วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนถูกกลืนไปพร้อมกับการพัฒนา
ที่เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงจารีตในการรักษาป่าเริ่มจางหายไปพร้อมกัน
จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาความเป็นมาของป่าเว้น จารีตในการใช้ประโยชน์จากป่า
เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของป่าเว้น หันมาดูแลรักษาทรัพยากร
อย่างมีส่วนร่วมเหมือนอดีต และผลจากการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นที่มี
ปัญหาคล้ายคลึงกันหรือเป็นข้อมูลความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของป่าเว้นของชุมชนควนโส ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาจารี ตในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า ของชุ ม ชนควนโส ตำบลควนโส
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
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วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนา
กลุ่มร่วมกับผู้ให้ข้อมูล เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูล
คือ ชาวบ้านหมู่ที่ 11 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จำนวน 10 คน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส จำนวน 2 คน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดสิทธิชุมชน และนโยบายการจัดการป่าโดยรัฐ ที่มีความน่า
เชื่อถือ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนบทความในเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย

ความเป็นมาของป่าเว้น
ชุมชนควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ตั้งบ้านเรือน
ใกล้กับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็ก
ทำนา และทำสวนยางพารา ทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนประกอบด้วยแหล่งน้ำติดทะเลสาบ
สงขลาและป่าเสม็ดทุ่งบางนกออก (อุทัย ปริญญาสุทธินันท์, 2555, น. 13) ซึ่งมีลักษณะ
เป็นป่าพรุที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดสงขลา (ดูภาพประกอบ 1-2) มีพื้นที่ประมาณ 6,250 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านปากจ่า หมู่ที่ 6 บ้านกลาง หมู่ที่ 8 บ้านสวน
หมู่ที่ 10 บ้านใต้ และหมู่ที่ 11 บ้านบ่อหว้า ชุมชนมีความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของป่าร่วมกัน
พึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิต และใช้ประโยชน์ได้ตาม
ความต้องการของแต่ละบุคคล (สัญญา พาหุมันโต, สัมภาษณ์วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555)

ภาพประกอบ 1 ต้นเสม็ด บริเวณป่าเสม็ดทุ่งบางนกออก หมู่ที่ 11
บ้านบ่อหว้า ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 22 มกราคม 2556
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ภาพประกอบ 2 แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของป่าเสม็ด
ทุ่งบางนกออก ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ที่มา: องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
อดีตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชุมชนช่วงก่อน พ.ศ. 2435 ความเจริญยังเข้าไม่ถึง ชุมชนต้องพึ่ง
ทรัพยากรจากป่ามาใช้ในการดำเนินชีวิต มีวิถีชีวิตขึ้นอยู่กับป่า เพราะเครื่องมืออำนวย
ความสะดวกในชีวิตประจำวันดังเช่นยุคปัจจุบันยังไม่มี อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยสี่ทุกอย่างหา
ได้จากป่าเสม็ด ป่าจึงมีความสำคัญต่อชุมชนมาก ก่อให้เกิดจารีตในการบำรุงรักษาป่า ซึ่งเป็น
กระบวนการอันสั่งสมมาจากภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการใช้
ประโยชน์ และไม่ เ ป็ น การทำลายป่ าให้ เ สี ย หายมากเกิ นไป จารี ต นี้ เ รี ย กว่ า “ป่ า เว้ น ”
(ประเสริฐ กูลสุวรรณ, สัมภาษณ์วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555)
ป่าเว้น คือ พื้นที่ในป่าเสม็ดที่เกิดจากการเว้นป่าไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตัวของชาวบ้าน
กล่าวคือ ชาวบ้านที่มีแปลงนาติดกับป่าจะมีสิทธิในการใช้ประโยชน์และดูแลป่าบริเวณนั้น
โดยทำสัญลักษณ์เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งทุกคนสามารถจับจองทำป่าเว้นได้อย่าง
อิสระในพื้นที่ป่าหลังแปลงนาของตน (ดูภาพประกอบ 3) ด้วยการตัดซุย คือ การถางเป็น
แนวตรงตามเขตแดนของแปลงนาเข้าไปในป่า และนำกิ่งไม้ที่มีลักษณะโค้งงอคล้ายตะขอ
(ดูภาพประกอบ 4 และ 5) ปักไว้ที่ปลายนาของตนเองเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนรับรู้ตรงกันว่า
พื้นที่นี้มีเจ้าของแล้ว ไม่มีใครสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อีก โดยมีกติกาชุมชนกำหนดว่า
หากมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ เช่น เข้าไปเก็บเห็ด ตัดไม้เสม็ด และเก็บน้ำผึ้ง บุคคลนั้น
จะต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อน ป่าเว้น จึงเป็นจารีตที่ทำให้ชุมชนเห็นความสำคัญของป่า
มีความรักและหวงแหนป่า เปรียบเสมือนเป็นทรัพย์สินส่วนตน เพราะป่าเว้นเป็นปากท้อง
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ของชุมชน ป่าเสม็ดของชุมชนควนโสจึงมีความอุดมสมบูรณ์มาก เพราะได้รับการดูแลรักษา
เป็นอย่างดีจากเจ้าของที่นาที่มีพื้นที่ติดกับป่าเสม็ด ดังคำสัมภาษณ์นี้
“เหมือนกับตรงนาเจ้านี้ ตรงเขตแดนตรงนี้ ถึงก็ถางเป็น
ทางเข้าไป เพื่อเว้นป่านี้อนุรักษ์ไว้ให้มันใหญ่ ถ้าทำเป็น
ทาง พอว่าตรงนาใคร คนนั้นก็มีสิทธิเป็นเจ้าของ ถ้าเขา
ต้องการเว้นไว้ทำอะไร ไปใช้สอย เผื่อให้ไม้มันใหญ่ไว้
ทำใช้ เขาก็ใช้ขอเกี่ยวใช้ไม้พาดสองดุ้นเหมือนประตูฟุตบอล
มีขอเกี่ยวห้อยไว้ซักสองอันหรือสามอันชาวบ้านคนอื่นๆ
ไปถึงเห็น พอเห็นว่าตรงนี้มีขอเกี่ยว แสดงว่าเขาขอ
ไว้แล้ว”
(จำศิลป์ คำแก้ว, สัมภาษณ์วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555)
แม้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในการแสดงความเป็นเจ้าของ แต่ทุกคน
ในชุมชนยอมรับกติกานี้ร่วมกัน ทำให้เห็นว่าชุมชนดูแลรักษาป่าได้เป็นอย่างดี เพราะป่า
เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของชุมชน

ภาพประกอบ 3 ป่าเสม็ดที่อยู่ติดกับแปลงนาและสวนปาล์มของตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
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ภาพประกอบ 4 และ 5 สัญลักษณ์ตะขอใช้จับจองพื้นที่ ด้วยการนำกิ่งไม้มาห้อยไว้และ
ปักที่ปลายนา เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

จารีตการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนควนโส

จารีตป่าเว้น เป็นแบบแผนประเพณีที่คนในชุมชนควนโสปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเปรียบ
เสมือนดั่งกฎที่ทุกคนเคารพและไม่กล้าฝ่าฝืน คือ การเลือกตัดต้นไม้ที่โตเต็มที่เท่านั้น เว้นต้น
ที่ยังไม่โตเต็มที่ไว้เพื่อให้ต้นเสม็ดเจริญเติบโตจนได้ขนาดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
ป่าเว้นได้รับการดูแลจากเจ้าของนาที่มีพื้นที่ปลายนาติดกับป่าเว้น มีหน้าที่ดูแลป่าบริเวณนั้น
ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ โดยจะทำหน้าที่ดับไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ป่า และสอดส่องดูแลไม่ให้
คนนอกชุมชนบุกรุกทำลายป่า ถึงแม้ว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย แต่ชุมชนยอมรับใน
กฎกติการ่วมกัน
รูปแบบการใช้ประโยชน์จากไม้เสม็ด ซึ่งเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อตัดแล้ว
ต้นเดิมจะแตกหน่อเพิ่มขึ้นอีก 2-3 ต้น ทำให้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในยามเกิด
ไฟป่า ต้นเสม็ดที่โตเต็มที่สามารถดำรงอยู่ได้ เนื่องจากเป็นพืชที่ทนต่อความร้อนได้ดี ชุมชน
จะตั ดไม้ ห นึ่ ง ครั้ งในช่ ว งฤดู น้ ำ หลาก เพื่ อ เก็ บไม้ ไ ว้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นครั ว เรื อ นตลอดทั้ ง ปี
เพราะง่ายต่อการขนย้ายไม้ที่ตัดแล้วออกจากป่า โดยการล่องเรือเข้าไปในป่าเพื่อขนไม้ออกมา
บ้านที่ไม่มีเรือจะใช้การลากไม้ออกมาตามคันนาที่มีน้ำท่วมขัง เป็นภูมิปัญญาในการใช้น้ำทุ่นแรง
ดังคำสัมภาษณ์ต่อไปนี้
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“ส่วนมากเขาจะไปตัดไม้ตอนหน้าฝน น้ำมันจะมีในคู
เขาก็ ล ากมาตามน้ ำ เขาไม่ ไ ด้ แ บกเพราะไม้ มั น หนั ก
ลากมาเรื่อยๆ ตามคันนา”
(สมพรศรี สังเทระ, สัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2556)
จะเห็นได้ว่าชุมชนควนโสมีจารีตในการใช้ประโยชน์จากป่าเว้นที่เป็นแบบแผนชัดเจน
ใช้ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดในการตัดไม้ รู้จักไม้แต่ละชนิดของป่าเป็นอย่างดี ทำให้สามารถเลือกใช้
ไม้ได้ตามคุณสมบัติของไม้ รวมถึงใช้ไม้ในทุกกิจกรรมของชุมชน ป่าเสม็ดจึงมีความจำเป็น
ต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนมาก เพราะชุมชนใช้ประโยชน์จากป่าในทุกๆ ด้าน ดังนี้
ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ชุ ม ชน ชุ ม ชนใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า เสม็ ด ด้ า นการสร้ า งบ้ า นเรื อ น
เนื่องจากไม้เสม็ดมีความแข็งแรง ทนทาน จึงนิยมใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการสร้างบ้าน
เช่น ทำเสาบ้าน ฝาบ้าน ใช้เปลือกเสม็ดมุงหลังคาแทนกระเบื้อง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมี
การตัดไม้ฟืนเพื่อขายเป็นอาชีพเสริม แบ่งออกเป็นไม้ฟืนสั้น คือ ไม้ที่ยาวประมาณ 1 ศอก
ขนาดใหญ่เท่าหัวแม่มือ ขายได้ร้อยละ 2 บาท ใช้เป็นฟืนในการหุงต้ม และไม้หลาขนาด
ความยาว 1 วา เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว ขายได้ร้อยละ 50-100 บาท ใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการเผาอิฐหรือกระเบื้อง ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า
“แต่ก่อนตอนที่ผมอยู่ประถมตอนเช้าก่อนไปโรงเรียน
ต้องไปตัดไม้ฟืนสั้นขนาดเท่าหัวแม่มือ เขาเอาไปใส่ไฟ
มีเรือบรรทุกไปขาย ร้อยท่อน 2 บาท ปอกเปลือกเรียบร้อย”
(ประถม พาหุมันโต, สัมภาษณ์วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556)
รวมถึงชุมชนควนโสยังใช้ไม้เสม็ดเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร ในงานบุญ
ประเพณี เมื่อมีงานวัด กรรมการวัดจะเข็นรถเข็นเพื่อขอไม้ฟืนจากทุกบ้านในหมู่บ้าน นำมาใช้
เป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารสำหรับเลี้ยงคนที่มาร่วมงาน และฟืนยังเป็นเชื้อเพลิงในงาน
เผาศพแบบเชิงตะกอน โดยมีธรรมเนียมที่ชุมชนถือปฏิบัติ คือ ผู้ที่ไปร่วมเผาศพจะนำไม้เสม็ด
ไปคนละท่อน เป็นความเชื่อที่ว่าต้องถือปลายไม้ให้ชี้ไปด้านหน้า เพราะบุคคลที่ล่วงลับจะได้
จากไปอย่างสงบ หมดห่วงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ (นัน อิสสระทะ, สัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2556)
แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในปัจจุบันประเพณีดังกล่าวหายไปจากชุมชนควนโสแล้ว เนื่องจากการ
เผาแบบเชิงตะกอนได้เปลี่ยนเป็นการใช้เมรุแทน
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ปัจจุบันชุมชนใช้ป่าเสม็ดเป็นแหล่งอาหาร พึ่งพาตลาดน้อยลง ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในชีวิตประจำวัน เพราะป่าเสม็ดเปรียบเสมือนร้านค้าตามธรรมชาติที่ชุมชนไม่ต้องใช้เงินซื้อ
เพียงเข้าไปในป่าจะพบกับแหล่งอาหารหลากหลายที่มีอยู่มากมาย แบ่งออกเป็น ประเภทพืช
อาทิ เห็ดตับเต่า เห็ดเสม็ด เห็ดแครง ยอดเสม็ด ดอกเสม็ด ผักหวานป่า พืชผักพื้นเมืองอื่นๆ
ประเภทสัตว์ อาทิ ไข่มดแดง ผึ้งป่า ตะกวด เสือปลา เหยี่ยว ไก่ป่า ชะมด นกเป็ดน้ำ
ลิงแสม นาก นกคุ้ม นกอีลุ่ม และปลาน้ำจืดต่างๆ เช่น ปลาหมอ ปลาช่อน ปลาชะโด
ปลาเนื้ออ่อน ปลาตะเพียน ปลากระดี่ ฯลฯ และยังใช้ในการประกอบอาชีพหารายได้ให้ชุมชน
ได้แก่ การเลี้ยงผึ้งหลวง วิธีเลี้ยงของชุมชนแห่งนี้เลี้ยงโดยพังกาด เนื่องจากดอกเสม็ด
จะบานในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป ผึ้งหลวงจะอพยพมาจากภูเขา
ในตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งพังกาด (ดูภาพประกอบ 6) เป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้าน สร้างจากการนำไม้ 3 ท่อน ใช้ทำเสา 2 ท่อน ทำคาน 1 ท่อน โดยเสาทั้ง 2 ท่อน
สูงต่ำไม่เท่ากัน ต้นหนึ่งสูง ต้นหนึ่งต่ำ แต่มีความสูงเหนือศีรษะขึ้นไป ส่วนไม้คานนั้นยาว
ประมาณศอก ไม้ที่ทำคานนั้นต้องเป็นไม้เนื้อเย็น โดยเฉพาะกระถินผึ้งชอบมาก เมื่อทำคาน
เสร็จแล้วตัดกิ่งไม้ ใบไม้ มาสุมเป็นร่มเงาให้แก่ผึ้งในการทำรัง (ยินดี หนูบวช, 2554, น. 45)
ผู้ที่ทำพังกาดต้องดูทิศทางลม และสภาพอากาศ และภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งในการจับผึ้ง
คือ การใช้ควันไฟไล่ผึ้งออกจากรัง โดยไม่จุดไฟเผารังเหมือนที่อื่น รังผึ้ง 1 รัง ให้น้ำผึ้ง
10-20 ขวด ราคาขวดละ 300-400 บาท สร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก
รวมถึงการเก็บเห็ด การตัดไม้เสม็ดทำกระชังเลี้ยงปลากะพง ทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน
และการตัดฟืน เป็นต้น

ภาพประกอบ 6 พังกาดจำลอง นำไม้กระถินมาทำคาน แล้วตัดกิ่งไม้ใบไม้มาสุมเป็นร่มเงา
ให้แก่ผึ้งในการทำรัง
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
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นอกจากนี้ ชุมชนใช้ป่าเสม็ดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษาธรรมชาติ
เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าพรุหรือ
ป่าเสม็ดให้กับนักเรียนหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านระบบนิเวศ
ได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์และความเขียวขจี ป่าเสม็ดให้คุณค่าทางจิตใจแก่ชุมชน เพราะผืนป่า
เปรียบเสมือนสมบัติอันล้ำค่า ที่ไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้
เมื่อการเปลี่ยนแปลงเริ่มเข้ามาพร้อมกับความเจริญ การมีเครื่องอำนวยความสะดวก
ในชีวิตประจำวัน ทำให้ป่าถูกลดความสำคัญลงไปอย่างมาก เช่น เดิมใช้ฟืนจากไม้เสม็ด
ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้แก๊สหุงต้มแทน บ้านเรือนสร้างด้วยไม้เสม็ดเกือบทุกส่วน เปลี่ยนมาเป็น
บ้ า นรู ป ทรงสมั ยใหม่ ที่ ใ ช้ อิ ฐ และปู นในการก่ อ สร้ า ง บ้ า นที่ เ คยหั น หน้ า สู่ แ ม่ น้ ำ หรื อ สู่ ป่ า
กลายเป็นหันหน้าเข้าสู่ถนน หันหลังให้แม่น้ำและป่า สิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ว่าชุมชนตอบรับ
ความเจริญที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ละทิ้งสิ่งที่เคยปฏิบัติ ในการดำรงชีพ โดยมองว่าสิ่งเหล่านั้น
ไม่ทันสมัย อีกเหตุปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือ การเข้ามาจัดการป่าของรัฐ โดยส่งเสริมให้ชุมชน
ปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน รวมถึงมีการออกโฉนดรับรองสิทธิ์
การครอบครองที่ดินใน พ.ศ.2518 ให้กับคนในชุมชน แต่พื้นที่ของนาข้าวที่อยู่ติดกับเขตป่า
ถาวรได้รับเพียงเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก เท่านั้น กรมป่าไม้ประกาศให้พื้นที่ป่าเสม็ดทุ่งบาง
นกออกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณปี พ.ศ.2530 ทำให้ชุมชนเกิดอคติต่อหน่วยงานของรัฐ
รู้สึกว่าถูกกีดกันและไม่อยากเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า วิถีชีวิตที่เคยดำเนินมาเปลี่ยนไปอย่าง
สิ้นเชิง ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ชุมชนเคยตัดไม้เสม็ดจากป่าคิดเป็น 100% แต่ในปัจจุบัน
ลดลงเหลือ 5% เท่านั้น (คเณค์ สุพกิจ, ประเจียด พาหุมันโต, ประเสริฐ กูลสุวรรณ,
ภิติพัฒน์ หนูมี, สมรส เตชะวรรณโต, สุรินทร์ แก้วชูศรี, สัญญา พาหุมันโต, สมนึก
เตชะวรรณโต, สนทนากลุ่ม, สัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2556) ถึงแม้ชุมชนใช้ป่าน้อยลง
แต่ป่าถูกทำลายมากกว่าในอดีต เพราะมีนายทุนจากนอกชุมชนเข้ามาบุกรุกทำลายป่า ชุมชน
รู้สึกเมินเฉยต่อการกระทำของนายทุน เนื่องจากคิดว่าป่าไม่ใช่สมบัติของชุมชนอีกต่อไป
ในปัจจุบันป่าเสม็ดได้เปลี่ยนรูปแบบจากการเป็นป่าสงวน มาเป็นป่าชุมชน ซึ่งได้รับการ
จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2550 ทำให้ชาวบ้านได้สิทธิในการดูแล
และจัดการดังคำสัมภาษณ์ต่อไปนี้
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“ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นป่าชุมชน คือว่าจดทะเบียนจาก
กรมป่าไม้ พอจดเป็นป่าชุมชนถึงก็มีคณะกรรมการป่าชุมชน
ดูแลชาวบ้าน คือช่วยกันดูแลแทนป่าไม้ทำโครงการ ไป
ทางป่าไม้เขาก็ให้งบมาส่วนหนึ่ง เพื่ออนุรักษ์ป่านี้”
(ไสว วนาสุข, สัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2556)
“เราได้จดทะเบียนเป็นป่าชุมชน แต่ว่าไม่ใช่ป่าชุมชนที่
เต็มรูปแบบเหมือนภาคเหนือแต่ก็มีกรรมการป่าคอยดูแล
การใช้ก็ใช้ได้ส่วนหนึ่ง แต่ต้องมาขออนุญาตกรรมการ
เหมือนตอนไปตัดนี่ต้องขอ”
(อรณ พาหุมันโต, สัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2556)
แม้ว่าจะไม่เป็นป่าชุมชนเต็มรูปแบบ แต่ชุมชนได้จัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนเข้ามา
ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวบ้าน หมู่บ้านละ 12 คน ในการดูแลป่า เป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานของรัฐ รับแจ้งเหตุต่างๆ เช่น ไฟป่า การลักลอบตัดไม้
เป็นผู้พิจารณาลงนามอนุญาตเมื่อมีคนในชุมชนต้องการตัดไม้ในป่ามาใช้ และตั้งกลุ่มอาสา
ควบคุม ไฟป่า เพื่อ เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมและควบคุม ไฟป่า โดยได้รับการอบรม
รวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิงจากกรมควบคุมไฟป่า

แนวโน้มการจัดการป่าในอนาคต

จากความเจริญที่เข้ามาและการจัดการป่าของรัฐ ทำให้จารีตป่าเว้นเริ่มสูญหายไป
พร้อมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างคนกับป่า คนรุ่นใหม่ในชุมชนไม่รู้จักและไม่เข้าใจคำว่า
“ป่ า เว้ น ” นำไปสู่ ปั ญ หาที่ เ ด่ น ชั ดในปั จ จุ บั น คื อ ชุ ม ชนไม่ มี ค วามรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของป่ า
อีกต่อไป ปล่อยปละละเลยให้ป่าถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุน ถึงแม้จะมีคณะกรรมการป่าชุมชน
ให้ความดูแลอยู่ แต่ก็ไม่อาจตรวจตราได้ตลอดเวลา เพราะชุมชนไม่ร่วมมือกันดังเช่นในอดีต
ความอุดมสมบูรณ์ในป่าจึงลดลงอย่างมาก
ผลจากการพัฒนาและการเข้ามาของอุตสาหกรรมโรงงาน ประมาณปี พ.ศ. 2545
ทำให้ วิ ถี ชี วิ ต พื้ น บ้ า นรวมถึ ง ป่ า เสม็ ด ซึ่ ง เป็ น ทรั พ ยากรสำคั ญ ของชุ ม ชนเปลี่ ย นแปลงไป
จากเดิมที่ป่าเปรียบดั่งเส้นเลือดใหญ่ คอยหล่อเลี้ยงชุมชนให้อยู่รอดท่ามกลางความยากลำบาก
ในขณะที่ความสะดวกสบายยังเข้าไม่ถึง แต่ในปัจจุบันวิถีดั้งเดิมนั้นเลือนหายไป การให้
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ความสำคัญกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติลดลง ชุมชนไม่กระตือรือร้นที่จะดูแลและแก้ไข
เมื่อเกิดปัญหา ทำให้ป่าเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพน้อยลง
เห็นได้จากพืชพื้นเมืองที่เคยมีอยู่ชุกชุมกำลังจะหายไปจากชุมชน เช่น ต้นหนุมซอ แห้วนา
ป่าไผ่ ต้นกะพ้อ ต้นคุระ ต้นนมนก เป็นต้น (คเณค์ สุพกิจ, ประเจียด พาหุมันโต,
ประเสริฐ กูลสุวรรณ, ภิติภัฒน์ หนูมี, สมรส เตชะวรรณโต, สุรินทร์ แก้วชูศรี, สัญญา
พาหุมันโต, สมนึก เตชะวรรณโต, สนทนากลุ่ม, สัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2556) คณะกรรมการ
ป่าชุมชนเห็นความสำคัญของพืชพื้นเมือง จึงของบประมาณจากกรมป่าไม้เพื่อจัดทำโครงการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน โดยคณะกรรมการป่าชุมชนได้ขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองปลูกเพิ่มในพื้นที่ป่าเสม็ด
เพื่อทำให้สัตว์ป่าที่กำลังจะสูญหายไปจากป่าได้มีที่อยู่อาศัยและมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์
ระบบนิ เ วศกลั บ มาสมดุ ล เหมื อ นในอดี ต ช่ ว งก่ อ นมี ก ารบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า ของกลุ่ ม นายทุ น
นอกจากนั้นชุมชนมีความวิตกกังวลว่าป่าเสม็ดจะหมดไป โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกอย่างต้องใช้เงินซื้อ ทำให้ชุมชนโหยหาอดีตคิดถึงวัยเด็กที่ได้เข้าไป
ตัดไม้ หาของป่า หารายได้เสริมจากป่าเว้น จึงต้องการรื้อฟื้นจารีตป่าเว้นให้กลับมา ดัง
คำสัมภาษณ์ที่ว่า
“ถ้าว่ายังป่าเหม็ด (ป่าเสม็ด) นี้เหลย (อีก) บางทีเราอาจ
ได้ใช้สอยต่อไป เพราะว่าต่อไปข้างหน้าสามสี่สิบปี แก๊ส
ก็หมด น้ำมันก็หมด ชาวบ้านเดือดร้อนทันที ค่าใช้จ่าย
จะสูงมาก พอว่าไฟฟ้าแพงขึ้น แก๊สแพงขึ้น คนจะไป
นึกถึงนี่ป่าเว้นนี่แหละ”
(อรุณ กลับใจได้, สัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2556)
เสียงสะท้อนจากชุมชนอีกส่วนหนึ่ง ต้องการที่จะนำจารีตป่าเว้นกลับมาเพื่อการ
อนุรักษ์ป่าเสม็ดและสืบทอดภูมิปัญญาอันทรงค่าของชุมชนไว้ โดยการขอคืนสิทธิการดูแลป่า
จากรัฐให้กลับมาเป็นของชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ ดังคำสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ให้ภาครัฐทำแนวเขตของป่าชุมชนโดยขุดรอบ จัดตั้ง
กรรมการดูแล มีข้อกติกาที่เด็ดขาด คือ มีโทษเห็นๆ
ถ้าว่าไม่ทำตามกฎ คืนสิทธิให้เจ้าของปลายนาใครก็ดูแล
ถ้าทำคูรอบชาวบ้านก็จะไม่มีการบุกรุกเข้าไป กันไฟได้ไฟ
ที่มาจากที่อื่นไม่สามารถเข้ามาไหม้ของเราได้”
(กันยา บุญรัตน์, สัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2556)
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“ที่ผมเห็นหลายคน เหมือนลุงกับป้านี้ พอแหลงถึงเรื่อง
ป่าดูมีความสุขดี เรามีแนวโน้มที่จะนำเสนอวิถีชีวิตป่านี่
มาเกี่ยวข้องกับคนในปัจจุบันนี้ก็น่าจะดี เพราะว่าเราผูกพัน
กับป่ามานาน”
(อุ๊ย คันธชา, สัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2556)
แนวคิดนี้ยังเป็นเพียงนามธรรมที่รอให้ชุมชนกลับมามีส่วนร่วม โดยการพูดคุยในที่
ประชุมประจำเดือนให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของป่า ให้ชุมชนตระหนักว่าป่าเป็นขุมทรัพย์ล้ำค่า
หากปล่อยให้ป่าเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ และหมดไปโดยไม่ใส่ใจจะส่งผลให้ในอนาคตไม่มีแหล่ง
ทรัพยากรไว้พึ่งพิงยามเกิดวิกฤติทางพลังงาน นอกจากนั้นที่ประชุมยังระดมความคิดเห็นเพื่อ
หาวิธีการที่จะรื้อฟื้นจารีตป่าเว้นกลับมาให้คนรุ่นหลังได้มีป่าไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

อภิปรายผล

ชุมชนควนโส พึ่งพาป่าเสม็ดในการใช้ประโยชน์ การดำรงชีวิตของชาวบ้านต้องอาศัย
ทรัพยากรจากป่าเสม็ด ทุกคนสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างอิสระเท่าเทียมกัน
ทั้งเป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาชีพ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของยินดี หนูบวช
(2554) กล่าวว่า ชาวบ้านพึ่งพาไม้เสม็ดในการประกอบอาชีพมากที่สุด เนื่องด้วยชาวบ้าน
อาศัยไม้เสม็ดมาทำเป็นเสาอวน ในการดักจับปลา จับกุ้ง ทำเสากระชังเลี้ยงปลากะพง
ทำสะพานกระชังปลา และทำขนำเฝ้าปลากะพง ป่าเสม็ดจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน
จารีตป่าเว้นของชุมชนควนโส มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ โดยคนในชุมชนกำหนด
อาณาเขตของป่าเว้นและกติกาในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้ในปัจจุบันป่าเสม็ดจะได้รับ
การจดทะเบียนเป็นป่าชุมชนแล้ว แต่ก็ไม่ได้เป็นป่าชุมชนเต็มรูปแบบ ชุมชนจึงเน้นการมี
ส่วนร่วมเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นในการรื้อฟื้นจารีตป่าเว้นกลับมา ดังแนวคิดของชลธิรา
สัตยาวัฒนา (2546) ที่มองว่าสิทธิชุมชนยังคงเป็นจิตสำนึกร่วม และเป็นอุดมการณ์ในการ
ดำเนินชีวิตที่แนบแน่นกับฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น ชุนชนควนโสเองก็มี
อุดมการณ์ในการดำเนินชีวิตที่แนบแน่นกับทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกัน เพราะป่าเสม็ดให้
คุ ณ ประโยชน์ แ ก่ ชุ มชนนานัปการ คนในชุมชนทุกคนจึ ง ช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาป่ าให้ มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559)
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ได้บรรจุยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไว้ด้วย โดย
มุ่งรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เชื่อมโยงกับชุมชนควนโสที่ยึดถือ
ป่าเว้นเป็นกลไกในการอนุรักษ์ป่าเสม็ด โดยให้สิทธิแก่คนในชุมชนในการเข้าไปใช้ประโยชน์
จากป่า แม้ว่าจะมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาควบคุมอยู่ก็ตาม ทุกคนจึงต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ใช้
และผู้รักษาควบคู่กัน ใช้ประโยชน์ในขอบเขตที่รัฐกำหนด รักษาสภาพป่าให้สมบูรณ์ ซึ่ง
คำนึงถึงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต อนึ่ง ผลจากการเข้าควบคุมป่าของรัฐ
และความสะดวกสบายที่ฉาบฉวยในปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกห่างเหินออกจากป่า
คนรุ่นหลังในชุมชนช่วงอายุน้อยกว่า 40 ปี ไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จักจารีตป่าเว้น คนส่วนใหญ่
ให้ความสำคัญกับพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน มากกว่าการอนุรักษ์
พื้นที่ป่า จึงเกิดการบุกรุกแผ้วถางป่าทำเป็นเรือกสวนไร่นา ส่งผลให้ป่าเสื่อมโทรม ชุมชนไม่
ตระหนักถึงคุณค่าของป่าดังเช่นคนในอดีตอีกต่อไป

สรุปผลการวิจัย

อาจกล่าวได้ว่าป่าเว้นเป็นจารีตการอนุรักษ์ป่าของชุมชนควนโส อันเกิดจากภูมิปัญญา
ที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยการเว้นพื้นที่ป่าหลังแปลงนาไว้ใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการ
ดูแลรักษา นอกจากนั้นป่าเสม็ดเป็นแหล่งพึ่งพิงของชุมชน ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่า
ในทุกๆ ด้าน เป็นที่ผลิตอาหาร อาชีพ ที่อยู่อาศัย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ชุมชนจึงอนุรักษ์
ป่าควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ มีวิถีชีวิตที่แนบแน่นกับป่ามาโดยตลอด แต่เมื่อความเจริญ
และอุตสาหกรรมโรงงานเข้ามา ได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมครัวเรือนที่ผูกพันอยู่กับป่า
ให้เกิดช่องว่างระหว่างคนกับป่า และช่องว่างนี้ขยายตัวออกไปเมื่อรัฐได้เข้ามาจัดการป่า
จากความรู้สึกเป็นเจ้าของ รักและหวงแหน สายใยระหว่างคนกับป่าได้ถูกทำลายลง อย่างไร
ก็ตามในปัจจุบันแกนนำชุมชนจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเป็นประจำทุกเดือน คิดหาวิธี
ที่ จ ะรื้ อ ฟื้ น จารี ต ป่ า เว้ น กลับมาอยู่คู่ชุมชนควนโสและให้ค นรุ่ นใหม่ เ ห็ น ความสำคั ญของ
ป่าเหมือนในอดีต
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ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบจารีตในการอนุรักษ์ป่ากับพื้นที่อื่นๆ ที่มีป่าชุมชนซึ่ง
เป็นทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้เห็นแนวทางที่แตกต่างของรูปแบบการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
สามารถนำมาประยุกต์ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับจารีตของแต่ละชุมชน
2. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ควรให้ความช่วยเหลือ ดูแล และหาแนวทางการประสานความร่วมมือกับคนในชุมชน
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ป่าเว้น
3. การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมในด้านการสร้างอำนาจต่อรองกับภาครัฐ
ในการบริหารจัดการป่าชุมชน
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